
 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA 

z 13. rokovania Monitorovacieho výboru pre 

 operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

formou písomného rozhodovacieho procesu per rollam 

podľa článku 5 písm. B) Rokovacieho poriadku  

Monitorovacieho výboru  

pre operačný program Ľudské zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

23.február – 2.marec 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programové obdobie 2014-2020 

 



13. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje – formou 

písomnej procedúry per rollam 

 

Spôsob zasadnutia: písomný postup pre prijatie rozhodnutia Monitorovacím výborom pre 

operačný program Ľudské zdroje v súlade s Rokovacím poriadkom článok 5 písm. B) 

v skrátenej lehote 5 pracovných dní. 

Termín konania: 

Začiatok rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam – 23. februára 2018 

Ukončenie rozhodovania prostredníctvom písomnej procedúry per rollam – 2. marca 2018 

 

Počet členov s hlasovacím právom, ktorým bol elektronickou formou odoslaný písomný 

postup pre prijatie rozhodnutia: 36 

Z celkového počtu 37 členov bol písomný postup pre prijatie rozhodnutia odoslaný 36 členom 

z dôvodu, že v deň vyhlásenia písomnej procedúry per rollam nemal jeden z partnerských 

subjektov nominovaného nového člena. 

 

Predmet 

 

1) Schvaľovanie: 

 Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich 

uplatňovania 

 

2) Informovanie: 

 Vyhodnotenie pripomienok EK a CO z mája 2017 

 Analýza k prípadnej zmene kritérií pre hodnotenie NP v OP ĽZ 

 

Bod 1 – schvaľovanie Kritérií pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje 

a metodika ich uplatňovania 

 

V zmysle Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské 

zdroje (ďalej len „ MV OP ĽZ“) bola dňa 23. februára 2018 elektronicky zaslaná všetkým 

členom MV OP ĽZ dokumentácia s požiadavkou zaslania stanoviska k schvaľovaniu 

materiálu „Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich 

uplatňovania“. 

 Úprava Kritérií  pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodiky ich 

uplatňovania vyplýva 

- z Uznesenia Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje na 

programové obdobie 2014 – 2020 bod A.7 č. 3/2017 zo dňa 4. decembra 2017. 

V dokumente boli po prerokovaní s relevantnými partnermi doplnené tri doplňujúce 

hodnotiace kritéria za Prioritnú os 6. Otázka udržateľnosti a spôsob jej vyhodnocovania, 



ktorú v tejto súvislosti rieši Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán, 

s Európskou komisiou, bude po dosiahnutí konsenzu upravená v rámci Príručky pre 

odborných hodnotiteľov. Zároveň boli v dokumente zapracované pripomienky 

Certifikačného orgánu (MF SR) a Európskej komisie z mája 2017. 

 

 

Priebeh hlasovania 

Do termínu ukončenia hlasovania písomnou procedúrou per rollam bolo sekretariátu MV OP 

ĽZ elektronicky doručených 15 riadne vyplnených hlasovacích lístkov so súhlasným 

stanoviskom. 

V rámci hlasovania neboli vznesené žiadne pripomienky k predkladanému materiálu. 

V súlade s Rokovacím poriadkom MV OP ĽZ čl. 5 písm. B) bod 17 sa rozhodnutie per 

rollam príjme len za predpokladu, že s ním bude súhlasiť nadpolovičná väčšina všetkých 

členov výboru s hlasovacím právom. V prípade, ak sa niektorý z členov výboru s hlasovacím 

právom nevyjadrí k predloženému návrhu v lehote stanovenej predsedajúcim výboru, má sa za 

to, že s návrhom súhlasí. 

Na základe vyššie uvedeného z celkového počtu 36 členov s hlasovacím právom súhlasilo so 

schválením 36 členov. 

Za: 36 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

 

Výsledok hlasovania: 

 

Kritériá pre výber projektov operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania 

boli schválené. 

 

Bod 2 – Informácia o analýze k prípadnej zmene kritérií pre hodnotenie NP v OP ĽZ 

 

 

Ako doplňujúca informácia bola predložená „Analýza k prípadnej zmene kritérií pre 

hodnotenie NP v OP ĽZ“, ktorá reaguje na podnet Európskej komisie v oblasti hodnotenia 

národných projektov. Analýza bola vypracovaná v spolupráci riadiaceho orgánu so všetkými 

sprostredkovateľskými orgánmi a okrem súčasnej pozície týchto subjektov zodpovedných za 

riadenie a implementáciu operačného programu Ľudské zdroje, predstavuje aj vklad do 

diskusie s partnermi z Európskej komisie na uvedenú tému. 

 

 

 



Prílohy: 

 

1. Uznesenie č. 1/2018 MV pre OP ĽZ 

2. Tabuľka priebehu hlasovania písomnou procedúrou per rollam 

 

V Bratislave dňa 02.03.2018 

                                   

 

 

                                             v.r.                                           

 9.3.2018                           .................................................. 

                                                                                                  Daniela Jones 

                                                                                                  tajomník MV OP ĽZ 

 

                                                     v.r.                                        

13.3.2018                         ................................................... 

                                                                                                                    Boris Sloboda                           

                                                                                                       prvý podpredseda MV OP ĽZ 

 

 

                                                                                                          v.r. 

14.3.2018                         ................................................... 

                                                                                                      Ján Richter 

                                                                                                            predseda MV OP ĽZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


